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Světová premiéru vozu ŠKODA KODIAQ 

nadchla hosty v berlínském kulturním centru 

Kraftwerk 
 

› V berlínském kulturním centru Kraftwerk byla poprvé představena veřejnosti 

odhalená ŠKODA KODIAQ 

› Nové SUV ohromilo emocionálním designem, ostrými liniemi, největším 

zavazadlovým prostorem ve své třídě a inovativními řešeními v oblasti 

konektivity  

› Novináři, VIP hosté a zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO z 31 zemí shlédli 

působivou pódiovou show se světelnými projekcemi na plátně dlouhém 66 

metrů 

› Mnoho prominentních osobností včetně vrcholových sportovců a herců bylo 

nadšeno mnohostranností vozu ŠKODA KODIAQ 

› Vedle Karla Gotta a Veroniky Velez-Zuzulové se světové premiéry KODIAQu 

osobně zúčastnil i přední německý herec Charly Hübner 

 

Mladá Boleslav/Berlín, 2. září 2016 – ŠKODA představila ve čtvrtek večer 

v berlínském kulturním centru Kraftwerk nové velké SUV KODIAQ. Nový model 

se ukázal veřejnosti v rámci náročně stylizované show s prvky tance, a to před 

zhruba 800 pozvanými hosty, mezi nimiž bylo mnoho mezinárodně uznávaných 

prominentních a VIP osobností. Strhující inscenace vyvolala u hostů stejné 

nadšení jako model ŠKODA KODIAQ, který v sobě poprvé v segmentu SUV 

snoubí všechny známé přednosti vozů ŠKODA. 

 

Na 800 hostů, mezi nimiž byli přítomni novináři a VIP z 31 zemí, se ve čtvrtek zúčastnilo 

světové premiéry vozu ŠKODA KODIAQ. Z četných předních osobností na poli filmu, 

televize a sportu jmenujme vedle zlatého slavíka Karla Gotta také televizního a 

rozhlasového moderátora, zpěváka a herce Leoše Mareše, polskou herečku Katarzynu 

Bujakiewicz, její slovenskou kolegyni Évu ,Vicu‘ Kerekes a nejúspěšnější slovenskou 

sjezdovou lyžařku Veroniku Velez-Zuzulovou. Dále je třeba zmínit mimo jiné německá 

herecká esa Alinu Levshin a Charlyho Hübnera. Alina Levshin obdržela v roce 2012 cenu 

Bambi za titulní roli ve filmu ,Bojovnice‘, Charly Hübner, představitel komisaře ze seriálu 

,Volejte policii 110‘, si zahrál také v oskarovém snímku ,Životy těch druhých‘ a patří již 

dávno k nejoblíbenějším německým hercům.   

 

Spektakulární světelné projekce vyvolaly zdařilou gradaci napětí. V centru dění stál jako 

opakující se motiv medvěd kodiak, který žije na stejnojmenném ostrově u jižního pobřeží 

Aljašky a jemuž vděčí nové velké SUV značky ŠKODA za své jméno. V průběhu působivé 

světelné show, uváděné pod heslem ,Discover New Grounds‘, se unikátním způsobem 

mísila fikce s realitou. Emocionální film promítaný na panoramatickém plátně dlouhém 66 

metrů sloužil jako vhodná kulisa pro velký výstup hvězdy: Čtyři vozy ŠKODA KODIAQ 
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dobyly pódium a skvěle se začlenily do příběhů vyprávěných prostřednictvím světelných 

projekcí. Emocionálně navržené vozy přitom projely ,kaleidoskop života‘ se čtyřmi 

tematickými oblastmi, které tvoří rozpětí nového velkého SUV značky ŠKODA: Urban, 

Outdoor, Sport a Utility. O další dynamiku se postaraly výlučně za tímto účelem 

instalované rampy s úhlem stoupání 19,5 stupně – model ŠKODA KODIAQ tak zde 

symbolicky naznačil své vyhraněné terénní vlastnosti. 

 

V rámci světové premiéry umožnili vedle předsedy představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO Bernharda Maiera také Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO odpovědný za oblast technického vývoje, Werner Eichhorn, člen představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast prodeje a marketingu, i šéfdesigner 

značky ŠKODA Jozef Kabaň nahlédnout do vývoje a designu nové ŠKODY KODIAQ.  

 

V rámci velkolepého finále vyvolala píseň ,Way Of The Wind‘, která byla složena výlučně 

pro ŠKODU KODIAQ a kterou naživo hrály světové hvězdy Balázs Havasi, Leslie Mandoki 

a jeho dcera Julia Eva, u zhruba 800 hostů ještě jednou husí kůži. Píseň bere posluchače 

na expediční cestu: V textu nabitém emocemi a zvučné melodii se odráží odjezd, 

dobrodružství, cestovatelská vášeň, ale také touha po ochraně a pocit bezpečí. Tím se 

píseň ŠKODY KODIAQ dotýká přesně těch oblastí, v nichž velké SUV značky ŠKODA 

využívá svých rozmanitých předností. 

 

S délkou 4,70 metru, až sedmi místy k sezení a největším zavazadlovým prostorem ve 

své třídě je ŠKODA KODIAQ prvním velkým SUV mladoboleslavské automobilky. 

Nejnovější model značky ŠKODA ukáže na začátku roku 2017 všechny přednosti značky: 

Osobitý design a mimořádnou nabídku prostoru, praktickou inteligenci a inovativní 

technologie, které lze jinak nalézt pouze u vozů vyšších tříd. ŠKODA KODIAQ zdůrazňuje 

počátek široké ofenzívy SUV značky ŠKODA. 

 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen    Ann Harder 

Vedoucí komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 769 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   ann.harder@skoda-auto.cz  
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Fotografie a video k tématu:  

 

 

ŠKODA KODIAQ slaví světovou premiéru  

Bernhard Maier, předseda představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO, představil nový model 

ŠKODA KODIAQ v Berlíně 1. září 2016  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA KODIAQ slaví světovou premiéru  

Na 800 hostů, mezi nimiž byli přítomni novináři a 

VIP ze 31 zemí, se ve čtvrtek zúčastnilo světové 

premiéry vozu ŠKODA KODIAQ. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Video: Hvězdné momenty světové premiéry 

vozu ŠKODA KODIAQ 

ŠKODA představila v berlínském kulturním centru 

Kraftwerk své nové velké SUV KODIAQ. Nový 

model se ukázal veřejnosti v rámci náročně 

stylizované show s prvky tance, a to před zhruba 

800 pozvanými hosty, mezi nimiž bylo mnoho 

mezinárodně uznávaných prominentních a VIP 

osobností. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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